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Protokół 

z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

 

Lista obecności uczestników dostępna jest w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. 

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej: 

1. Omówienie funkcjonowania Systemu biblioteczno-informacyjnego UP w świetle nowego 

statutu Uczelni. 

2. Zaopiniowanie zmian w strukturze Systemu biblioteczno-informacyjnego. 

3. Zaopiniowanie nowego regulaminu Biblioteki Głównej UP. 

4. Przedstawienie koncepcji reorganizacji struktury stanowisk pracowników bibliotecznych.  

5. Wolne wnioski. 

 

Przebieg obrad 

Po przywitaniu przybyłych członków Rady Bibliotecznej i krótkim zasygnalizowaniu 

kwestii zmian zw. z wprowadzeniem nowego Statutu Uczelni (m.in. regulacje dot. bibliotekarzy 

dyplomowanych, biblioteki instytutowe, projekt rozbudowy Uczelni, wniosek dot. zmiany 

charakteru uczelni – „uczelnia badawcza”), Prorektor prof. dr. hab. Mariusz Wołos przekazał głos 

Dyrektorowi Biblioteki Głównej dr. Stanisławowi Skórce, który zaprezentował program zebrania 

Rady. 

 

1. Omówienie funkcjonowania Systemu biblioteczno-informacyjnego UP w świetle nowego 

statutu Uczelni. 

 

W swoim wystąpieniu Dyrektor BG UP dr S. Skórka zwrócił uwagę na istotne regulacje 

wprowadzone przez nowy Statut, takie jak: 

 

 zapis o zapewnieniu członkostwa Dyrektora BG UP w Senacie Uczelni 

 wszyscy pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego (także z bibliotek instytutowych 

i wydziałowych) podlegają Dyrektorowi BG UP 
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 zapis o możliwej reorganizacji bibliotek Systemu  biblioteczno-informacyjnego 

 zmiana składu Rady Bibliotecznej, związana ze zmianami dot. wydziałów – zmniejszenie 

liczby członków Rady do 16; konieczność przeprowadzenia wyborów 

 propozycja zachowania 36-godzinnego tygodnia pracy dla starszych bibliotekarzy i kustoszy 

– ma zostać uwzględniona przy tworzeniu regulaminu pracy 

 regulacje dot. bibliotekarzy dyplomowanych: wyodrębnienie trzech stanowisk (młodszy 

bibliotekarz dyplomowany, bibliotekarz dyplomowany, starszy bibliotekarz dyplomowany); 

status nauczycieli akademickich dla bibliotekarzy dyplomowanych, zakwalifikowanie  

do grupy pracowników dydaktycznych – liczba godzin zajęć dydaktycznych (pensum) jest  

w trakcie ustaleń (propozycja 80 godzin dla młodszych bibliotekarzy dyplomowanych,  

60 – dla bibliotekarzy dyplomowanych, 50 – dla  starszych bibliotekarzy dyplomowanych) 

 

 

2. Zaopiniowanie zmian w strukturze Systemu biblioteczno-informacyjnego 

 

Dyrektor BG poinformował, iż po konsultacjach z JM Rektorem oraz kierownikami 

bibliotek – zostały ustalone nowe nazwy dla bibliotek instytutowych i wydziałowych,  

podyktowane przekształceniami struktury wydziałów. Odniósł się także do kwestii subwencji 

bibliotecznej przeznaczonej na działalność Systemu, która ma zostać zwiększona do 700 tys. zł.  

Pan Prorektor podkreślił konieczność klarownego i sprawiedliwego podziału subwencji.  

W toku posiedzenia głos zabrali: mgr Bartłomiej Duda oraz dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk 

pytając czy w związku z przekształceniami nazewnictwa – będą przenoszone także zbiory 

(księgozbiór socjologiczny) pomiędzy poszczególnymi bibliotekami. Prorektor prof. M. Wołos 

poinformował, iż zbiory bibliotek pozostaną na razie w dotychczasowych lokalizacjach,  

m.in. ze względu na plany (w najbliższych latach) scalenia księgozbiorów w ramach Biblioteki 

Głównej. Z pytaniem czy podział subwencji bibliotecznej będzie należał do prezydium dziedziny 

(w której nie jest uwzględniony Dyrektor BG) zwróciła się prof. Hanna Batorowska. W odpowiedzi  

Pan Prorektor wyjaśnił, że subwencją biblioteczną nie będzie zajmowało się prezydium dziedziny – 

zajmujące się jedynie środkami statutowymi. 

Zmiany zostały  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane w głosowaniu jawnym. 
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3. Zaopiniowanie nowego regulaminu Biblioteki Głównej UP 

Dyrektor BG przybliżył najważniejsze zmiany, które mają pojawić się w nowym 

regulaminie Biblioteki, t. j.: zwiększenie liczby prolongat, przestrzeganie RODO, regulacje dot. 

Dokumentów Życia Społecznego oraz Muzeum Podręcznika, podkreślając, że mają one służyć 

usprawnieniu pracy bibliotecznej. Nad zatwierdzeniem nowego regulaminu ma głosować nowo 

utworzona komisja d.s. rozwoju na przełomie września i października b.r.  

W toku posiedzenia głos zabrała dr Iwona Pietrzkiewicz z pytaniem, czy projekt nowego 

regulaminu ma postać integralną, co zostało potwierdzone. 

Pan Dyrektor S. Skórka podziękował zespołowi zajmującemu się przygotowaniem nowej 

wersji regulaminu BG UP. 

Nowy regulamin Biblioteki został  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu 

jawnym. 

 

4. Przedstawienie koncepcji reorganizacji  struktury stanowisk pracowników bibliotecznych 

We wprowadzeniu do tego punktu obrad, Dyrektor BG wyjaśnił, iż w związku z projektem 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” 

– zastępca dyrektora BG dr Renata Zając wraz z kierownikami działów przygotowali opis 

stanowisk w Bibliotece Głównej oraz bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego. 

Przygotowany projekt został zgłoszony do uczelnianego działu personalnego. Przygotowanie opisu 

stanowisk ma być pierwszym etapem w reorganizacji zasad awansów i przeszeregowań  

na Uniwersytecie. 

Pani dr R. Zając wyjaśniła, że stworzony opis stanowisk ma stanowić bazę do budowy 

nowego systemu oceniania i motywowania, jak również podstawę do zarządzania kompetencjami. 

Na podstawie jednego ze stanowisk (starszy specjalista do spraw katalogowania) dr R. Zając 

przedstawiła sposób i elementy tworzenia opisu stanowiska. Opis ma zawierać nie tylko informacje 

o zadaniach najczęściej wykonywanych na stanowisku, ale też o podległości stanowiskowej, 

stopniu samodzielności czy rodzaju odpowiedzialności związanym z wykonywanymi zadaniami. 

Wskazuje również miejsce stanowiska pracy w organizacji, cel jego istnienia, a także informacje  

o wykształceniu, doświadczeniu oraz umiejętnościach wymaganych na danym stanowisku. 
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W toku posiedzenia głos zabrała prof. H. Batorowska, pytając o zasadność ścisłego opisu 

stanowisk bibliotecznych, jeśli awanse nie byłyby związane z podwyższeniem pensji pracowników. 

W odpowiedzi prof. M. Wołos potwierdził, że awanse powinny być związane  

z przeszeregowaniami, natomiast wprowadzenie opisu stanowisk jest koniecznością nowych 

uczelnianych regulacji. Dr R. Zając podkreśliła, iż opisy stanowisk mają na razie postać ogólną,  

a docelowo będą one częścią nowego uczelnianego systemu motywowania pracowników. 

 

 

Kraków, 17 czerwca 2019 roku 

Protokołowała 

Aleksandra Więk 

 


